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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή στα 
όργανα και στους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Århus 
σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (6273/2005 – C6-0000/2005),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003)0622)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

(1)  Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του 
περιβάλλοντος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, 
στη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς 
και στην προστασία της υγείας του 
ανθρώπου.

(1)  Η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα του 
περιβάλλοντος αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, 
στη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
καθώς και στην προστασία της υγείας του 
ανθρώπου.

  
1 ΕΕ C 103 Ε, της 29.4.2004, σελ. 612.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης όχι μόνον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
ανάπτυξης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Κοινότητα, αλλά επίσης το άρθρο 6 της 
Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει να ενταχθεί στις κοινοτικές 
πολιτικές προκειμένου να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8)  Ο ορισμός των περιβαλλοντικών 
πληροφοριών στον παρόντα κανονισμό 
καλύπτει παντός είδους πληροφορίες για 
την κατάσταση του περιβάλλοντος. Ο 
ορισμός αυτός, που ευθυγραμμίσθηκε προς 
τον ορισμό που υιοθετήθηκε από την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση 
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, έχει το 
ίδιο περιεχόμενο όπως και ο αντίστοιχος 
που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση του 
Århus. Στον ορισμό του «εγγράφου» του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, όπως καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(8)  Ο ορισμός των περιβαλλοντικών 
πληροφοριών στον παρόντα κανονισμό 
καλύπτει παντός είδους πληροφορίες για 
την κατάσταση του περιβάλλοντος. Ο 
ορισμός αυτός, ευθυγραμμίσθηκε προς τον 
ορισμό που υιοθετήθηκε από την οδηγία 
2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες· 
περιλαμβάνει επιπλέον το στάδιο προόδου 
των διαδικασιών επί παραβάσει της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Στον ορισμό του 
«εγγράφου» του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1049/2001 περιλαμβάνονται οι 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπως 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Είναι ζωτικής σημασίας το να επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη εφαρμογή ή την ανεπαρκή 
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες 
σχετικά με διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να διαπιστώνει σε ποιο βαθμό αυτό έχει 
συμβεί.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 15

(15)  Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1049/2001 
προβλέπει εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις αυτές 
θα πρέπει να ισχύουν, τηρουμένων των 
αναλογιών, και για τις αιτήσεις πρόσβασης 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι λόγοι άρνησης 

(15)  Στις περιπτώσεις για τις οποίες ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1049/2001 
προβλέπει εξαιρέσεις, οι εξαιρέσεις αυτές 
θα πρέπει να ισχύουν, τηρουμένων των 
αναλογιών, και για τις αιτήσεις πρόσβασης 
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι λόγοι άρνησης 
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σχετικά με την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να 
ερμηνεύονται περιοριστικά, λαμβάνοντας 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετείται με την δημοσιοποίηση 
καθώς και το κατά πόσον οι αιτούμενες 
πληροφορίες σχετίζονται με εκπομπές στο 
περιβάλλον. Ο όρος «εμπορικά 
συμφέροντα» καλύπτει τις συμφωνίες περί 
εμπιστευτικότητας που συνάπτονται από 
όργανα ή οργανισμούς που ενεργούν υπό 
τραπεζική ιδιότητα.

σχετικά με την πρόσβαση στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να 
ερμηνεύονται περιοριστικά, λαμβάνοντας 
υπόψη το δημόσιο συμφέρον που 
εξυπηρετείται με την δημοσιοποίηση 
καθώς και το κατά πόσον οι αιτούμενες 
πληροφορίες σχετίζονται με εκπομπές στο 
περιβάλλον. Ωστόσο, στις περιπτώσεις 
όπου η δημοσιοποίηση θα επηρέαζε 
αρνητικά το περιβάλλον, θα πρέπει να 
υπάρχει άρνηση στην πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ο όρος 
«εμπορικά συμφέροντα» καλύπτει τις 
συμφωνίες περί εμπιστευτικότητας που 
συνάπτονται από όργανα ή οργανισμούς 
που ενεργούν υπό τραπεζική ιδιότητα.

Αιτιολόγηση

Στη διαδικασία αποτίμησης, η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να έχει προτεραιότητα 
έναντι της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (δ)  (iv α) (νέο)

(iv α) το στάδιο προόδου των 
διαδικασιών επί παραβάσει τη κοινοτικής 
νομοθεσίας·

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 9 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 
2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004). Είναι ζωτικής σημασίας το να επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη 
εφαρμογή ή την ανεπαρκή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Το κοινό θα πρέπει να έχει 
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να 
διαπιστώνει σε ποιο βαθμό αυτό έχει συμβεί.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω 
τηλεπικοινωνίας με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και/ή άλλης ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας δεν χρειάζεται να 

Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω 
τηλεπικοινωνίας με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και/ή άλλης ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας δεν χρειάζεται να 
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περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες 
έχουν συλλεγεί πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον 
οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ήδη 
διαθέσιμες υπό ηλεκτρονική μορφή.

περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες 
έχουν συλλεγεί πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον 
οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ήδη 
διαθέσιμες υπό ηλεκτρονική μορφή. Εάν 
αυτό δεν ισχύει, διευκρινίζεται με 
σαφήνεια πού διατίθενται αυτές οι 
πληροφορίες και με ποιο τρόπο είναι 
δυνατή η απόκτησή τους. 

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει μέρος της τροπολογίας 16 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ που εγκρίθηκε στις 31 
Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004). Αυτό αποτελεί μέρος της υποχρέωσης της συνδρομής 
του κοινού και της παροχής καθοδήγησης σ' αυτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2.

Τροπολογία 6
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (βα) (νέο)

(βα) το στάδιο προόδου των διαδικασιών 
επί παραβάσει της κοινοτικής 
νομοθεσίας,

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία η οποία επεκτείνει τον ορισμό των "περιβαλλοντικών 
πληροφοριών".

Τροπολογία 7
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1.  Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας μεριμνούν, στο μέτρο των 
εξουσιών τους, ώστε να εξασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν είναι 
επίκαιρες, ακριβείς και συγκρίσιμες.

1.  Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας μεριμνούν, στο μέτρο των 
εξουσιών τους, ώστε να εξασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν ή που 
συγκεντρώνονται εξ ονόματός τους είναι 
επίκαιρες, ακριβείς και συγκρίσιμες.

Αιτιολόγηση

Η εξωτερική ανάθεση δεν θα πρέπει να επιτρέπει στα όργανα και στους οργανισμούς της 
Κοινότητας να μεταθέτουν την ευθύνη για τα έγγραφα που συγκεντρώνονται. Η φράση "στο 
μέτρο των εξουσιών τους" διασφαλίζει ότι αυτό το καθήκον δεν είναι υπέρμετρο.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2.  Εκτός από τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας μπορούν να
αρνούνται την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, όταν η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα είχε 
αρνητικές συνέπειες στην προστασία του 
περιβάλλοντος το οποίο αφορούν οι 
πληροφορίες, όπως οι χώροι 
αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

2.  Εκτός από τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας αρνούνται την 
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, όταν η δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών θα είχε αρνητικές συνέπειες 
στην προστασία του περιβάλλοντος το 
οποίο αφορούν οι πληροφορίες, όπως οι 
χώροι αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 18 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ η οποία εγκρίθηκε στις
31 Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004). Στη διαδικασία αποτίμησης, η προστασία του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7

Εάν όργανο ή οργανισμός της Κοινότητας 
λάβει αίτηση πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και εφόσον 
οι πληροφορίες αυτές δεν ευρίσκονται 
στην κατοχή του εν λόγω οργάνου ή 
οργανισμού της Κοινότητας, ενημερώνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, τον αιτούντα σχετικά 
με το όργανο ή οργανισμό της Κοινότητας 
ή τη δημόσια αρχή κατά την έννοια της 
οδηγίας 2003/4/EΚ, όπου θεωρεί ότι είναι 
δυνατό να υποβληθεί αίτηση για τις 
αιτούμενες πληροφορίες ή διαβιβάζει την 
αίτηση στο οικείο όργανο ή οργανισμό της 
Κοινότητας ή την οικεία δημόσια αρχή και 
ενημερώνει αναλόγως τον αιτούντα.

Εάν όργανο ή οργανισμός της Κοινότητας 
λάβει αίτηση πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και εφόσον 
οι πληροφορίες αυτές δεν ευρίσκονται 
στην κατοχή του εν λόγω οργάνου ή 
οργανισμού της Κοινότητας, ενημερώνει, 
το ταχύτερο δυνατόν, αλλά το αργότερο 
εντός 15 εργάσιμων ημερών, τον αιτούντα 
σχετικά με το όργανο ή οργανισμό της 
Κοινότητας ή τη δημόσια αρχή κατά την 
έννοια της οδηγίας 2003/4/EΚ, όπου 
θεωρεί ότι είναι δυνατό να υποβληθεί 
αίτηση για τις αιτούμενες πληροφορίες ή 
διαβιβάζει την αίτηση στο οικείο όργανο ή 
οργανισμό της Κοινότητας ή την οικεία 
δημόσια αρχή και ενημερώνει αναλόγως 
τον αιτούντα.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 18 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ η οποία εγκρίθηκε στις 
31 Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004). Η φράση "το ταχύτερο δυνατόν" είναι πάρα πολύ 
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ασαφής.

Τροπολογία 10
Άρθρο 7α (νέο) 

Άρθρο α
Τέλη

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας που δεν καλύπτονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1049/2001 μπορούν, 
όπου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10 του εν 
λόγω κανονισμού, να επιβάλλουν εύλογο 
τέλος για την παροχή πληροφοριών. 
Δημοσιεύουν και θέτουν στη διάθεση των 
αιτούντων πίνακα των τελών που μπορεί 
να εισπράττονται αναφέροντας τις 
περιστάσεις στις οποίες μπορεί να 
εισπράττονται ή να εκπίπτουν και πότε η 
παροχή πληροφοριών εξαρτάται από 
προκαταβολή του τέλους αυτού.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 19 της πρώτης ανάγνωσης. Η τροπολογία επιδιώκει την 
ευθυγράμμιση των διατάξεων για τα τέλη με την οδηγία σχετικά με την πρόσβαση του κοινού 
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες (οδηγία 2003/4/ΕΚ). Συνεπώς η καταβολή τέλους υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται για θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Κοινότητας εκτός 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τα τρία τελευταία θεσμικά 
όργανα εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτές προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο όπου 
άλλες πληροφορίες που παρέχονται από αυτά τα τρία θεσμικά όργανα θα είναι, σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1049/2001, ατελώς εκτός από τις περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία 11
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4.  Προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων για την παραλαβή 
των παρατηρήσεων. Όταν διοργανώνονται 
συνεδριάσεις ή ακροάσεις, παρέχεται 
προηγούμενη προειδοποίηση τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων. Οι προθεσμίες 
αυτές μπορεί να συντομεύονται σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή όταν το 
κοινό είχε ήδη τη δυνατότητα να υποβάλει 

4.  Προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον 
οκτώ εβδομάδων για την παραλαβή των 
παρατηρήσεων. Όταν διοργανώνονται 
συνεδριάσεις ή ακροάσεις, παρέχεται 
προηγούμενη προειδοποίηση τουλάχιστον 
οκτώ εβδομάδων. Οι προθεσμίες αυτές 
μπορεί να συντομεύονται σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης ή όταν το κοινό είχε 
ήδη τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
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τις παρατηρήσεις του για το εν λόγω 
σχέδιο ή πρόγραμμα.

παρατηρήσεις του για το εν λόγω σχέδιο ή 
πρόγραμμα. Τα θεσμικά όργανα και οι 
οργανισμοί της Κοινότητας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις που 
λαμβάνουν.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει μέρος της τροπολογίας 22 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ η οποία εγκρίθηκε στις 
31 Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004).

Τροπολογία 12
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται 
γραπτώς και εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις τέσσερις εβδομάδες μετά 
την έκδοση, κοινοποίηση ή δημοσίευση 
της διοικητικής πράξης, αναλόγως ποια 
ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, ή, σε 
περίπτωση διατεινόμενης παράλειψης, 
εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να είχε 
εκδοθεί η διοικητική πράξη. Στην αίτηση 
αναφέρονται οι λόγοι της επανεξέτασης.

Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβάλλεται 
γραπτώς και εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ εβδομάδες μετά την 
έκδοση, κοινοποίηση ή δημοσίευση της 
διοικητικής πράξης, αναλόγως ποια 
ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, ή, σε 
περίπτωση διατεινόμενης παράλειψης, 
εντός οκτώ εβδομάδων μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να είχε 
εκδοθεί η διοικητική πράξη. Στην αίτηση 
αναφέρονται οι λόγοι της επανεξέτασης.

Αιτιολόγηση

Συμβιβασμός μεταξύ του κειμένου της Επιτροπής/εγγράφου/κοινής θέσης και πρώτης 
ανάγνωσης του Κοινοβουλίου η οποία εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2004 (ΕΕ 103E, 29.4.2004). 
Η προτεινόμενη περίοδος των τεσσάρων εβδομάδων φαίνεται μάλλον μικρή, λαμβάνοντας 
υπόψη τον όγκο των αποφάσεων για το περιβάλλον που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

Τροπολογία 13
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β)  έχει διατυπώσει ως κύριο στόχο την 
προαγωγή της προστασίας του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δικαίου του 
περιβάλλοντος,

(β)  έχει διατυπώσει ως κύριο στόχο την 
προαγωγή της προστασίας του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο του δικαίου 
του περιβάλλοντος και/ή την προαγωγή 
της αειφόρου ανάπτυξης·

Αιτιολόγηση
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Έχοντας ως δεδομένο τον ευρύ ορισμό του "Περιβαλλοντικού Δικαίου", διοικητικές πράξεις και 
παραλείψεις επηρεάζουν όχι μόνον τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και ένα πολύ ευρύτερο φάσμα οργανώσεων όπως οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τροπολογία 14
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (γα) (νέο)

(γα) τηρεί τις θεμελιώσεις αρχές που 
ορίζονται στο Άρθρο 6 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Αιτιολόγηση

Στοχεύει στη μείωση της ομάδας των ΜΚΟ που δικαιούνται να προβούν σε εσωτερική 
επανεξέταση σε εκείνες που είναι προσκολλημένες στις θεμελιώσεις αρχές οι οποίες 
αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (γβ) (νέο)

(γβ) έχει δραστηριοποιηθεί σε 
περισσότερες από μία χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια 
των δύο τελευταίων ετών,

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στην εσωτερική επανεξέταση θα πρέπει να περιορισθεί στις ΜΚΟ οι οποίες 
εργάζονται σε διεθνή κλίμακα.

Τροπολογία 16
Άρθρο 13

Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας προσαρμόζουν, οσάκις 
απαιτείται, τον εσωτερικό κανονισμό τους 
στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Οι εν λόγω προσαρμογές παράγουν 
αποτέλεσμα από τις …*.

Τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας προσαρμόζουν, οσάκις 
απαιτείται, τον εσωτερικό κανονισμό τους 
στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Οι εν λόγω προσαρμογές παράγουν 
αποτέλεσμα από τις …*.

*   π.υ. * Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 37 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ η οποία εγκρίθηκε στις 31 
Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004).

Τροπολογία 17
Άρθρο 14, παράγραφος 2

Εφαρμόζεται από τις … *. Εφαρμόζεται από τις … *.
* π.υ. * Έξι μήνες μετά την ημερομηνία που 

αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει την τροπολογία 38 της πρώτης ανάγνωσης του ΕΚ η οποία εγκρίθηκε στις 31 
Μαρτίου 2004 (ΕΕ C 103E, 29.4.2004).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Γενικό πλαίσιο

"Η προστασία του δικαιώματος όλων των ατόμων των σημερινών και των μελλοντικών γενεών 
να ζουν σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία τους και την ευημερία τους" αποτελεί τον 
τελικό στόχο της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
(Σύμβαση Aarhus), η οποία υπεγράφη το 1998 από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μαζί με τα 15 
κράτη μέλη. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με το να επιτραπεί στο κοινό να έχει μεγαλύτερη 
συμμετοχή στα περιβαλλοντικά θέματα και να συμβάλλει με ενεργό τρόπο στη βελτιωμένη 
διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. Η Σύμβαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον 
Οκτώβριο του 2001, βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: πρόσβαση στις πληροφορίες, 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ήδη εγκρίνει διάφορα νομοθετικά μέσα προκειμένου να 
εκπληρωθεί η υποχρέωσή της για την εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus, ειδικότερα την 
οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την  πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για 
περιβαλλοντικά θέματα1 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ που προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού 
στην εκπόνηση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων2. 

Η πρόταση σχεδίου κανονισμού για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus 
στα όργανα και στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας3 - που υπέβαλε η Επιτροπή 
μαζί με σχέδιο απόφασης σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης του Aarhus4 - αποτελεί ένα 
οριζόντιο μέσον το οποίο προβλέπει την εφαρμογή και των τριών πυλώνων της Σύμβασης και 
θα συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθεσία (όπως τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 όσον 
αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής5). Παράλληλα η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο οδηγίας σχετικά με 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα6.
Η Επιτροπή υποστήριξε ότι οι διατάξεις της Σύμβασης ήταν περισσότερο λεπτομερείς και ότι 
το πεδίο εφαρμογής ήταν ευρύτερο από την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία και ότι 

  
1 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργησης της οδηγίας
90/313/ΕΟΚ, ΕΕ L 41, 14.2.2003, σελ. 26.
2 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 που 
προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού όσον αφορά την εκπόνηση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που 
έχουν σχέση με το περιβάλλον και που τροποποιεί τις σχετικές με τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη οδηγίες του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ, ΕΕ L 156, 25.6.2003, σελ. 17.
3  COM(2003)622.
4  COM(2003) 625.
5  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου
2001 όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και 
της Επιτροπής, ΕΕ L 145, 31.05.2001 σελ.43
6  COM(2003)624.
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συνεπώς η Κοινότητα θα πρέπει να εγκρίνει τον κανονισμό προκειμένου να εφαρμοσθούν 
πλήρως οι απαιτήσεις της Σύμβασης του Aarhus στα όργανα και στους οργανισμούς της 
Κοινότητας προτού να κυρωθεί η Σύμβαση του Aarhus.1

Ωστόσο, επειδή αυτή την άποψη δεν την συμμεριζόταν το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα κύρωσε τη Σύμβαση στις 17 Φεβρουαρίου 2005 και κατέστη συμβαλλόμενο μέρος 
κατά τη δεύτερη Συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών (MOP-2) στην Άλματι, του 
Καζακστάν το Μάιο του 2005. Τρεις Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης της εισηγήτριας, συμμετείχαν στη συνεδρίαση στην Άλματι ως μέρος 
της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

II. Πρώτη ανάγνωση

Η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση διεξήχθη στις 31 
Μαρτίου 2004. Μετά από πολιτική συμφωνία στις 20 Δεκεμβρίου 2004, το Συμβούλιο 
υιοθέτησε στις 18 Ιουλίου 2005 την κοινή θέση του.2

Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου είχε ως στόχο την περαιτέρω ευθυγράμμιση του 
κειμένου του σχεδίου κανονισμού με τη Σύμβαση του Aarhus και τον κανονισμό 1049/2001 
όπου αυτό θεωρείτο ενδεδειγμένο. Οι Βουλευτές θεώρησαν ειδικότερα ότι οι διατάξεις 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού όσον αφορά σχέδια και προγράμματα δεν ήσαν επαρκώς 
λεπτομερείς και ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η εφαρμογή τους. Η προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης προστέθηκε ως κύριος στόχος στον τομέα της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και ως κριτήριο προκειμένου μία οργάνωση να έχει το δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για εσωτερική επανεξέταση διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι οι προθεσμίες χρειάζονταν να είναι περισσότερο 
εξισορροπημένες· κατά συνέπεια οι προθεσμίες για απάντηση εκ μέρους των οργάνων και 
των οργανισμών της ΕΕ μειώθηκαν, ενώ εκείνες για αιτήσεις εσωτερικής επανεξέτασης 
επεκτάθηκαν.
Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, το δικαίωμα του κοινού για εσωτερική επανεξέταση και 
επακόλουθες προσφυγές στο Δικαστήριο κωδικοποιήθηκε ρητώς. 

III. Κοινή θέση και σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση

Από τις 35 τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην πρώτη ανάγνωση, μόνο 5 έχουν περιληφθεί -
τουλάχιστον εν μέρει - στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Προς ικανοποίηση της εισηγήτριας, 
το κείμενο έχει εν γένει διαμορφωθεί με βάση τον κανονισμό 1049/2001, ακόμη και εάν η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι για ορισμένες πλευρές μια ευθυγράμμιση με τη οδηγία 2003/4 είναι 
περισσότερο ενδεδειγμένη (όπως η δυνατότητα της χρέωσης ενός λογικού ποσού για την 
παροχή πληροφοριών).

• Οριζόντια ζητήματα

Η εισηγήτρια είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη διότι το Συμβούλιο έχει περιλάβει στην κοινή 
θέση του τροπολογία του Κοινοβουλίου η οποία ορίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της 
Κοινότητας εν γένει επιχειρούν να συνδράμουν και να παρέχουν καθοδήγηση στο κοινό. 

  
1  σελ. 2. του COM(2003)622.
2  Έγγρ. 6273/05.
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Ευπρόσδεκτη είναι επίσης η τροπολογία η οποία εξαιρεί τα τραπεζικά προγράμματα από τον 
ορισμό των "σχεδίων και προγραμμάτων σχετικά με το περιβάλλον".

• πρώτος πυλώνας

Το Συμβούλιο πρόσθεσε στις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
αριθ.1049/2001 τη δυνατότητα να υπάρχει άρνηση πρόσβασης στις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες στις περιπτώσεις όπου η δημοσιοποίηση θα επιδρούσε αρνητικά στην 
προστασία του περιβάλλοντος με το οποίο σχετίζονται οι πληροφορίες. Κατά την άποψη της 
εισηγήτριας, αυτή η προσθήκη αποτελεί βελτίωση αλλά δεν προχωρά αρκετά· αντί να 
παρέχεται διακριτικότητα στα όργανα και στους οργανισμούς της Κοινότητας, θα πρέπει να 
υποχρεούνται να αρνούνται την πρόσβαση στις πληροφορίες σ' αυτές τις περιπτώσεις. 
Συνεπώς η τροπολογία επαναυποβάλλεται.

• δεύτερος πυλώνας

Όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού, η εισηγήτρια εκφράζει ικανοποίηση για τις πολύ πιο 
λεπτομερείς διατάξεις, ωστόσο δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη με την προθεσμία για 
παρατηρήσεις και για την προηγούμενη προειδοποίηση που παρέχεται όταν διοργανώνονται 
συνεδριάσεις ή ακροάσεις (τέσσερις εβδομάδες)· συνεπώς επαναυποβάλλει τροπολογία η 
οποία στοχεύει στην παράταση αυτών των προθεσμιών (οκτώ εβδομάδες).

• τρίτος πυλώνας

Αφού έλαβε νομικές συμβουλές, η εισηγήτρια αποφάσισε να μην επαναφέρει τροπολογίες οι 
οποίες κωδικοποιούν τα δικαιώματα του κοινού για εσωτερική επανεξέταση/προσφυγές στο 
Δικαστήριο. Όσον αφορά τα δικαιώματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι θα πρέπει να ορισθούν επιπλέον κριτήρια για το δικαίωμα υποβολής αίτησης 
εσωτερικής επανεξέτασης.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι το κείμενο της κοινής θέσης αποτελεί σημαντική βελτίωση, αφού 
διασαφηνίζει το κείμενο υπό το πρίσμα της Σύμβασης του Aarhus, αλλά ότι θα πρέπει να 
τροποποιηθεί περαιτέρω όπως διατυπώνεται στις κατατεθείσες τροπολογίες.
Ωστόσο εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδο στον 
Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο 
πιστεύει ότι έχει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εφαρμογή του άρθρου 9 της Σύμβασης 
του Aarhus. 


